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Voorwoord 
 

Het eerste deel van het korfbalseizoen zit er al op. We 
kunnen stellen dat onze jonge korfballers het zeer goed 
gedaan hebben. Als nieuwe club hebben we kunnen 
tonen aan andere verenigingen dat er met ‘The Vikings’ 
mag rekening gehouden worden. Er is al heel veel 
vooruitgang bij onze jeugd, dus dat beloofd voor de 
toekomst. Dus een dikke proficiat jongens en meisjes, 
jullie zijn zeer goed bezig. Uiteraard ook een proficiat aan 
de coaches om er wekelijks een leuk en sportief moment 
van te maken voor hun. 

Nu zijn er een paar weekends geen wedstrijden, maar de 
trainingen gaan zeker door, als voorbereiding op de eerste 
wedstrijd voor de U14K4 op 12/11 en voor de U12 op 
13/11. 

Niet enkel de coaches en de spelers hebben het goed 
gedaan, we mogen fier zijn op de vrijwilligers die wekelijks 
op post waren. En de supporters niet te vergeten die mee 
geroepen hebben om die ballen in die korven te krijgen. 

Op deze manier kan het niet anders dat het zaalseizoen 
ook een leuke en sportieve uitdaging gaat worden, met 
veel plezier en gegarandeerd een goede prestatie. 

Ella 
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Uitslagen weekend 22 - 23 
oktober 

Zaterdag 22 oktober:  

U10: Temse – The Vikings          5 – 1  

         

Zondag 22 oktober: 

U12: Appels – The Vikings          2 – 2   

Verslag U10: Temse – The 
Vikings 

Rond de middag vertrokken we van op het dorpsplein van Moes 
naar Temse. Dit met een lichte, maar gezonde stress.  

Maar de match bleek uiteindelijk niet te worden zoals we hadden 
verwacht.  Na 10min stond het nog steeds 0-0, maar plots 3-0 
achter. Na de pauze begonnen we goed aan de 2 de helft waar bij 
Rijn de nul op het scorebord wegwerkte de 3-1. Hierdoor was er 
geloof in ons team en kon alles nog veranderen, maar er kwamen 
jammer genoeg geen kansen meer. Temse maakte nog 2 goals, 
waardoor de eindstand uiteindelijk 5 – 1 was na 40 minuten 
wedstrijd. 

Maar nu weten we de komende weken waar we zeker en vast meer 
op gaan oefenen om zo een matchen als deze in de toekomst zeker 
te voorkomen.  

We blijven toch fier op onze spelers, want we weten dat ze al veel 
geleerd en getoond hebben, het zal alleen nog maar beteren. Dus 
de moed niet opgeven, wij geloven in jullie. 

Joren en Wesley 
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Verslag U12: Appels – The 
Vikings 

Voor onze laatste wedstrijd van de voorronde veld competitie 
moesten we naar Appels trekken. Waar we in de heenronde met 
7-1 waren tegen gewonnen.  

Dus veel tegenstand hadden we niet verwacht deze wedstrijd. Nog 
een zeer mooie les die we altijd moeten meenemen naar elke 
wedstrijd. Onze tegenstander nooit onderschatten. Want dat 
hadden we blijkbaar wel gedaan. Appels was veel sterker deze 
wedstrijd dan de vorige wedstrijd. Waardoor we zeer snel op 
achterstand kwamen. Dankzij Josse kwamen we terug op gelijke 
stand 2-2. Dat was ook de ruststand. Tijdens de rust kregen we 
het nieuws dat voorwaarts gelijk had gespeeld. Wat betekende 
moesten wij deze wedstrijd winnen met 4 goals voorsprong het 
ons kampioen zou maken.  

Maar het mocht niet zijn. De bal wou er niet ingaan. Eindstand 2 
- 2. De eerste helft was Appels de duidelijk sterkere ploeg en de 
2de helft waren wij de sterkere ploeg. Gelijkspel was dan ook een 
juiste uitslag!  

We zijn geen kampioen maar hebben wel de 2de plaats in de 
rangschikking. Waar we allen zeer trots op mogen zijn! De meeste 
beseffen niet wat voor een mooie prestatie dit is voor een nieuw 
ploegje die tegen ploegjes spelen waar ze al 4-5 jaar korfballen.  
Proficiat aan alle kinderen die zich elke training en wedstrijd voor 
de volle 100% inzetten!  

Nu wacht ons de zaalcompetitie waar we hopelijk ook een mooi 
resultaat gaan neerzetten. Al twijfel ik hier niet aan!  

Robin & Annelore 
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Trainingen zaal 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

U6  18u – 19u      
U10  18u – 19u  18u – 19u    

U12/U14  18u – 19u  18u – 19u    
Recreanten       16u – 

17u 

Info Zaal  

* De eerste training zal doorgaan in de zaal op 03/11/2016  

* Voor de U6 zal het geen training zijn op 01/11/2016  

* Witte zolen is aangeraden! Schoenen apart meenemen. Deze moeten 
aangedaan worden in de zaal!  

* De trainingen van U10, U12, U14 en recreanten zullen doorgaan in de 
nieuwe sporthal. De trainingen van de U6 in de oude sporthal. Alle 
trainingen gaan door in sporthal Meulenbroek.  

* Gelieve op tijd af te melden bij de trainer indien je niet aanwezig kan zijn!  

* Geschikte sportkledij aandoen. (in de zaal kan het wel eens warm worden)  

* Indien het zeer koud is buiten warme kledij meebrengen voor na de 
training! Dit om de spieren niet te snel te laten afkoelen.  

* Kleedkamers zijn beschikbaar. Mogelijkheid tot douchen na de training.  
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Algemene info 

Ledeninformatie 

Er zijn nog steeds niet alle gegevens doorgegeven van bepaalde 
leden. Jullie kunnen het infoblad terug vinden in de groep op 
Facebook en anders kan het ook ingevuld worden op de 
formulieren die er zijn tijdens de trainingen. 

Ook de aansluitingsformulieren zijn te verkrijgen bij Linda. Het is 
van belang om deze snel in orde te maken, op die manier is 
iedereen verzekerd en kunnen de nodige licenties worden 
aangemaakt bij de KBKB. Dus wie zich goed voelt in deze sport en 
club, maak hier dan snel werk van! 

Wassen uitrusting 

Vanaf nu zal er een nieuwe regel worden ingelast dat er een 
beurtrol komt tussen de ouders voor het wassen van de truitjes.  

Momenteel doet Daphné dit allemaal waardoor ze vorig weekend 
al 3 ploegen kon wassen, wat toch al wat veel begint te worden.  

Verdere communicatie hier zal worden gedaan door de trainers.  

Kleding en materiaal 

Binnenkort bestellen we kledij (4 november) en korfbalmateriaal 
(28 oktober).  

Interesse? Bestelling kunnen doorgegeven worden per mail: 
bert.boel@telenet.be  

Heb je vragen? Tijdens de trainingen kan je terecht bij Bert of 
Daphné  

Volgende bestelling plannen we binnen 6 maanden.  

Heb je de intentie om in de nabije toekomst iets aan te kopen? 
Ook dat weten we graag zodoende kunnen we onze stock 
aanpassen.  
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Op vaste tijdstippen bestellen wij materiaal (kledij, sportmateriaal, …). Om 
iedereen te kunnen laten meegenieten van hoeveelheidskortingen geven wij 
hier een overzicht van te bestellen materiaal. 

Kledij 
   

Training The Vikings      50€ 
Kindermaten 6j  8j  10j  12j  14j  16j  
Maten volwassenen XS  S  M  L  XL  2XL  3XL   

Sportzak 

 

Sportzak     30€ 

Korfbalmateriaal 
Platen Voetplaat zaal 60€ 

 Voetplaat veld 30€ 
Korf Korf 70€ 

Palen Alu paal 2m (U8) 95€ 
 Alu paal 2.5m (U10) 100€ 
 Alu paal 3m (U12) 110€ 
 Alu paal 3.5m (+U14) 115€ 

Alu verlengstuk 0.5m 45€ 
 1m 55€ 

Bal Merk: Mikasa   K4 (U10 en 
U12) 45€ 

 Merk: Mikasa  K5 (+U14) 45€ 
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Wedstrijden zaal U10 
datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

Za 26/11 ? ? The Vikings  
Zon 11/12 12.30u The Vikings ?  
Za 17/12 ? ? The Vikings  

Zon 15/01 12.30u The Vikings ?  
Za 21/01 ? ? The Vikings  
Za 28/01 ? ? The Vikings  
Zon 5/02 12.30u The Vikings ?  
Za 11/02 ? ? The Vikings  

(Voor de wedstrijdkalender van U10 zijn nog maar enkel de data geweten, 
van zodra er meer komt wordt dit aangevuld) 

 
 

Wedstrijden zaal U12 
datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

zon 13/11 10.45u Putse B The Vikings  
Zon 20/11 13.45u The Vikings St.-Gillis-Waas  
Zon 27/11 13.45u The Vikings Floriant B  
Zon 4/12 8.30u Rijko C The Vikings  
Zon 11/12 13.45u The Vikings Vobako C  
Zon 18/12 12.20u Spartacus The Vikings  
Zon 8/01 9.00u Scaldis B The Vikings  
Zon 15/01 13.45u The Vikings Putse B  
Zon 22/01 12.15u St.-Gillis-Waas The Vikings  
Zon 29/01 13.15u Floriant B The Vikings  
Zon 5/02 13.45u  The Vikings Rijko  
Zon 12/02 11.00u Vobako C The Vikings  
Zon 19/02 13.45u The Vikings Spartacus  
Zon 5/03 13.45u The Vikings Scaldis B  

(Er kan nog steeds iets aan de programmatie wijzigen, De wedstrijd op zon 
27/11 zal doorgaan in zaal De Veerman te Hamme). 
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Wedstrijden zaal U14K4 
datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

Zat 12/11 10.45u ASOC The Vikings  
Zon 20/11 15.00u The Vikings The Blue Ghosts  
Zon 27/11 VRIJ    
Zon 04/12 VRIJ    
Zon 11/12 15.00u The Vikings Bornem  
Zat 17/12 15.45u Boechout/Vremde The Vikings  
Zat 07/01 15.00u Appels The Vikings  
Zon 15/01 15.00u The Vikings ASOC  
Zon 22/01 VRIJ    
Zon 29/01 VRIJ    
Zon 05/02 12.30u  The Blue Ghosts The Vikings  
Zon 12/02 12.30u Bornem The Vikings  
Zon 19/02 15.00u The Vikings Boechout/Vremde  
Zon 05/03 15.00u The Vikings Appels  
(Er kan nog steeds iets aan de programmatie wijzigen)  

 

 

 

 

 

Wedstrijden Recreanten 
Zat 17/12 Nationaal 

recreantentornooi te 
St.-Gillis-Waas 

21/01 Verde – The Vikings 
(info volgt later) 
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Activiteiten 
 

WAFELVERKOOP 
 
Korfbalclub The Vikings kent een vliegende start.  
Dankzij jullie inzet hebben we al veel kunnen verwezenlijken: aankoop sportmateriaal, berging, huren 
kantine, huren zaal, … 
Maar om iedereen een kwaliteitsvolle training te kunnen blijven aanbieden, is er meer nodig. Vandaar 
de wafelverkoop. 
  
Wanneer? 

ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 
9.30u 

Waar?   
SAMENKOMST KANTINE 

Wie? 
IEDEREEN 

Hoe? 
We verdelen ons in kleine groepen en verkopen wafels deur aan deur. 
Laat je voor dinsdag 25 oktober weten of je kan meekomen?  
Via FB of via daphne.geijsen@telenet.be 
 
We voorzien ook een voorverkoop. (blad te verkrijgen bij Linda of Daphné) 
 
 

Dankzij uw inzet spelen onze kinderen korfbal! 
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Gefeliciteerd 
Oktober – November 

 

10/10         De Bast Julie 

30/10         De Beule Thibeau 

05/11         Van De Velde Selène 

14/11         Peeters Gonçalves Tiago 

18/11         Van Den Broeck Jurre 

27/11         Vandelannoite Joa  
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Vergaderingen en opleidingen 
Vergadering Raad van Bestuur: 7 november 2016 
 

Contactgegevens 
 

Bestuur    

voorzitter Bert Boel 0496/53 34 57 bert.boel@telenet.be 
secretaris Linda De 

Wachter 
0496/76 62 28 linda_de_wachter@hotmail.com 

 
penningmeester Dirk 

Wouters 
0476/47 79 17 dirk1wouters@live.be 

 
wedstrijdsecretaris Daphné 

Geijsen 
0496/56 92 13 geijsen.daphne@telenet.be 

 
jeugdverantwoordelijke Robin 

Smet 
0485/93 94 04 robin_smet@hotmail.com 

 
Technische trainer Nico Van 

Pellecom 
0471/85 32 76 caileanic@hotmail.com 

 
Trainers    
U6 Ludo 

Colman 
0474/84 06 24 ludocolman1983@gmail.com 

 
U10 Joren De 

Maeght 
0476/08 98 21 jorendemaeght@hotmail.com 

 
 Wesley Ost 0476/25 58 21  
U12/U14 Robin 

Smet 
0485/93 94 04 robin_smet@hotmail.com 

 
 Annelore 

De Maeght 
0476/08 97 14 anneloredemaeght@hotmail.com 

 
Communicatie    

 Manuela 
Hannesse 

0486/61 45 62 manuela.hannesse@live.be 
 

 

 

mailto:bert.boel@telenet.be
mailto:linda_de_wachter@hotmail.com
mailto:dirk1wouters@live.be
mailto:geijsen.daphne@telenet.be
mailto:robin_smet@hotmail.com
mailto:caileanic@hotmail.com
mailto:ludocolman1983@gmail.com
mailto:jorendemaeght@hotmail.com
mailto:robin_smet@hotmail.com
mailto:anneloredemaeght@hotmail.com
mailto:communicatie@korfbaltheviking.be
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Adressen uitwedstrijden 
U12 

Putse B:   Gemeentelijke Sporthal Putte,  

                Mechelbaan 604, 2580 Putte 

Rijko C:    De Valk 

                Kruispad 2, Rijkevorsel 

Spartacus:   Sporthal Extra Time 

                   Louisalei, 2660 Hoboken 

Scaldis B:   Kwik Indoor 

                  Fortsesteenweg 111, Merksem 

Sint-Gillis-Waas:  Sporthal Molenberg 

                            Kieldrechtstraat 12, 9170 De Klinge 

Floriant B:  Sporthal Ter Wallen 

                   Sportstraat 1, 9820 Merelbeke 

Vobako C:  Sporthal Tielenheide 

                  Prijstraat 68, 2460 Tielen 
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Adressen uitwedstrijden 
U14K4 

 

ASOC:  Sportcomplex VTC The Mixx 

            Asbroek 1, 2230 Herselt 

Boechout/Vremde:  St. Gabriël College 

                               Lange Kroonstraat 72, 2580 Boechout 

The Blue Ghosts:  Sporthal Torrebos 

                             Landergemstraat 1 bus A, 8570 Anzegem 

Bornem:  Sport- en recreatiecentrum Breeven 

               Bareelstraat 111B, 2880 Bornem 

Appels:  Sporthal Appels 

             Steenweg van Aalst, 9200 Dendermonde/Appels 
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1 K cycling support is een vriendenploeg van gemotiveerde wielertoeristen en 
sympathisanten.  

Via de fietssport willen we het bewustzijn voor de strijd tegen kanker verhogen.  

Onze fietsclub ‘1K Cycling Support' fietst al sinds 2010 de 1000 kilometers voor ‘Kom op 
tegen Kanker. In 2017 nemen we opnieuw deel met 3 ploegen. Hiervoor moeten we 15.000 
euro verzamelen .  

Sinds eind vorig jaar hebben we ook het project ‘ijsjes en co’ opgestart met AZ Nikolaas.  

Dankzij ons wielerteam rijdt er voortaan elke week een ijs- en snackkar met de toepasselijke 
naam "ijsjes en co, lekkers voor iedereen" rond op de kankerafdeling van AZ Nikolaas. 
Dankzij onze jaarlijkse financiële steun krijgen de patiënten op het oncologisch 
dagziekenhuis en de verblijfsafdeling van AZ Nikolaas elke week een ijsje of een energierijke 
snack aangeboden op maat van hun behandeling.  

Om dit initiatief verder te zetten en om mee te fietsen met de 1000 kilometers organiseren 
wij verschillende activiteiten om geld bij een te krijgen.  

Zondag 13 november organiseren wij van 12u tot 14u een mosselsouper op fr. Moerheide in 
de kantine van KVK ROBUR. Bovendien kunnen de aanwezigen een luchtballonvaart 
winnen.  

Hopelijk kunnen we op jullie steun rekenen!  

Stefan en Jessy Van de Velde – Borremans  

Ouders van Van de Velde Selène, U10.  

0479/32.69.04 - 0472/79.11.77  
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Einde 


